
MINISTÉRIO DA SAÚDE
                                          FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA NR. 1133, DE 15 DE OUTUBRO DE 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE –
FUNASA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso XII, do Estatuto
aprovado pelo Decreto nr. 4.727, de 09 de junho de 2.003 e no uso da competência
estabelecida no art. 107, XII, do Regimento Interno aprovado pela Portaria GAB/MS nr.
1.776, de 8 de setembro de 2003, RESOLVE:

ART. 1º CONFERIR ao Diretor Executivo da FUNASA, em conformidade
com os artigos 15, III, e 108, III do Estatuto do Regimento Interno, respectivamente, a
atribuição de supervisionar diretamente as atividades previstas no art. 14 do Regimento
Interno da FUNASA e desenvolvidas pela Coordenação de Educação em Saúde - COESA.

Parágrafo único O titular da Coordenação de Educação em Saúde, no
desempenho de suas funções, deverá reportar-se diretamente ao Diretor-Executivo da
FUNASA.

ART. 2º Atribuir aos Coordenadores Regionais da FUNASA a
responsabilidade pelas atividades relativas à Educação em Saúde executadas nas
respectivas Coordenações Regionais.

Parágrafo único Os Coordenadores Regionais poderão delegar a servidor das
respectivas Coordenações Regionais a supervisão direta das Ações de Educação e Saúde e
Mobilização Social, sem, contudo, eximirem-se da responsabilidade estabelecida no caput
deste artigo.

ART. 3º Estabelecer que, no desempenho das competências que lhe foram
atribuídas no artigo 14, do Regimento Interno, caberá à COESA:

I. gerenciar Programas e Projetos de Educação em Saúde e Mobilização Social;

II. propor, por determinação superior, políticas referentes à Educação em Saúde e
Mobilização Social;

III. priorizar ações junto às comunidades indígenas e demais grupos;

IV. universalizar ações e procedimentos, no âmbito de suas competências;

V. promover ações específicas de Educação em Saúde e Mobilização Social,
envolvendo gestores, comunidades e demais atores sociais do processo;



VI. articular-se com as demais áreas da Funasa, de modo a favorecer o
desenvolvimento das ações no âmbito de suas competências e em programas
governamentais que demandem ações específicas de Educação em Saúde e Mobilização
Social; e

VII. planejar, dirigir, coordenar e orientar as execuções das atividades de Educação
em Saúde e Mobilização Social.

ART. 4º Os atuais programas e projetos em desenvolvimento na área de Educação
em Saúde não deverão sofrer solução de continuidade.

ART. 5º Os recursos orçamentários alocados às ações de Educação e Saúde da
FUNASA serão geridos pela Coordenação de Educação em Saúde, sob a supervisão da
Diretoria Executiva, conforme disposto no art. 1º desta Portaria.

ART. 6º A prestação de contas da execução das atividades da Educação em Saúde e
Mobilização Social em cada Coordenação Regional da FUNASA será realizada pelo
servidor responsável por tais atividades, designado nos termos do Parágrafo Único, do Art.
2º, desta Portaria, que deverá submetê-la ao aval prévio do respectivo Coordenador
Regional.

ART. 7º Caberá à Diretoria-Executiva da FUNASA adotar as providências
necessárias para a fiel execução das determinações contidas nesta Portaria.

ART. 8º Fica revogada a Portaria nr. 780, de 24 de maio de 2006.

ART. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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